AGF Svømning indbyder til Aarhus Open d. 24. - 26. maj 2019

AGF Svømning indbyder i samarbejde med
Arena og NOW Sports Aarhus Open i dagene
24. – 26. maj 2019 på Aarhus Svømmestadion

NOW Sports Aarhus Open tilbyder:
• Langbane – få de sidste kravtider i hus inden sommerens
mesterskaber!
• Superfinaler i 2 grupper – præmier til top 3 i begge grupper
• Medaljer til top 3 i alle løb i alle 5 indledende grupper
• El-tid og rygstartsbøjler fra Dansk Svømmeunion
• Indkvartering 600 m i gå-afstand fra Aarhus Svømmestadion
• Lodtrækningspræmier fra sponsorer
• Arena-udstyrsbod med gode tilbud
• NOW Sports kommer med gode tilbud og uddeler
smagsprøver på proteinpulver – www.nowsports.dk
• Præmie fra Arena til stævnets bedste dreng og pige
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Praktisk information
Indledende afsnit
Opvarmning
Holdledermøde
Officialmøde
Stævnestart
Forventet sluttid
Finaleafsnit
Opvarmning
Officialmøde
Stævnestart
Forventet sluttid
•
•
•
•
•
•
•
•

Fredag
Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00
Kl. 17.00
Kl. 20.00

Lørdag
Kl. 7.00
Kl. 7.30
Kl. 8.00
Kl. 9.00
Kl. 14.00

Søndag
Kl. 7.00
Kl. 7.30
Kl. 8.00
Kl. 9.00
Kl. 13.00

Kl. 16.00
Kl. 16.15
Kl. 17.00
Kl. 19.00

Kl. 15.00
Kl. 15.15
Kl. 16.00
Kl. 18.00

Svømmehallen er lukket en time mellem afsnittene pga. rengøring.
Endelig tidsplan offentliggøres umiddelbart efter udsendelse af startlisten.
Stævnet åbnes officielt fredag eftermiddag før starten på første stævneafsnit med
indmarch af officials.
Holdkapkort afleveres i Sekretariatet 1 ½ time før hvert stævneafsnit. Sekretariatet
befinder sig i glasburet i svømmehallen over for tilskuerpladserne.
Afmeldinger til indledende afsnit senest 1 ½ time før stævnestart. Afmeldinger
til finaleafsnit senest ½ time efter offentliggørelse af startliste til superfinaler.
Der benyttes træner-app’en WinGrodanSync. Udsendelse af kodeord til hver
deltagende klub sker fra Sekretariatsleder Peter Møller Nielsen inden stævnet.
Der er adgang til overnatningsskolen i pausen.
Glemte sager samles i opvarmningsgangen på et bord. Efter stævnet kontaktes
Aarhus Svømmestadion/Frederiksbjerg Idrætscenter.

Aldersgruppeinddeling
Indledende heats
Gr. 1: Piger f. 2001 og ældre/drenge f. 2000 og ældre
Gr. 2: Piger f. 2002 og 2003/drenge f. 2001 og 2002
Gr. 3: Piger f. 2004 og 2005/drenge f. 2003 og 2004
Gr. 4: Piger f. 2006 og 2007/drenge f. 2005 og 2006
Gr. 5: Piger f. 2008 og yngre/drenge f. 2007 og yngre

Superfinaler
Ø Piger/damer født 2004 og yngre samt drenge/herrer født 2003 og yngre
Ø Piger/damer født 2003 og ældre samt drenge/herrer født 2002 og ældre
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Løbsliste
Fredag den 24. maj - 1. afsnit
Løb 1/2
400 im
Løb 3/4
50 bryst
Løb 5/6
50 fly
Løb 7/8
400 fri
Løb 101
8x50 fri mix

Aldersgruppe 1,2,3,4,5
Aldersgruppe 1,2,3,4,5
Aldersgruppe 1,2,3,4,5
Aldersgruppe 1,2,3,4,5
Åben (skiftevis 1 pige og 1 dreng i
nævnte rækkefølge)

Lørdag den 25. maj - 2. afsnit
Løb 9/10
200 fri
Aldersgruppe 1,2,3,4,5
Løb 11/12
50 ryg
Aldersgruppe 1,2,3,4,5
Løb 13/14
50 fri
Aldersgruppe 1,2,3,4,5
Løb 15/16
100 bryst
Aldersgruppe 1,2,3,4,5
Løb 17/18
200 fly
Aldersgruppe 1,2,3,4,5
Løb 19/20
100 ryg
Aldersgruppe 1,2,3,4,5
Løb 21
1500 fri damer
Åben (tidskrav: 22:30)
Løb 22
800 fri herrer
Åben (tidskrav: 12:00)
Lørdag: SUPERFINALER - 3. afsnit
Løb 13/14
50 fri
Samlet gr. 1+2 & 3+4+5
Løb 5/6
50 fly
Samlet gr. 1+2 & 3+4+5
Løb 23/24
4x50 hm
Samlet gr. 4+5
Løb 15/16
100 bryst
Samlet gr. 1+2 & 3+4+5
Løb 19/20
100 ryg
Samlet gr. 1+2 & 3+4+5
Løb 25/26
4x100 fri
Åben
Søndag den 26. maj - 4. afsnit
Løb 27/28
200 ryg
Aldersgruppe 1,2,3,4,5
Løb 29/30 100 fri
Aldersgruppe 1,2,3,4,5
Løb 31/32
200 bryst
Aldersgruppe 1,2,3,4,5
Løb 33/34
100 fly
Aldersgruppe 1,2,3,4,5
Løb 35/36
200 im
Aldersgruppe 1,2,3,4,5
Løb 37
800 fri damer
Åben (tidskrav: 12:00)
Løb 38
1500 fri herrer
Åben (tidskrav: 22:30)
Søndag: SUPERFINALER - 5. afsnit
Løb 11/12
50 ryg
Samlet gr. 1+2 & 3+4+5
Løb 3/4
50 bryst
Samlet gr. 1+2 & 3+4+5
Løb 39/40 4x50 fri
Samlet gr. 4+5
Løb 29/30 100 fri
Samlet gr. 1+2 & 3+4+5
Løb 33/34
100 fly
Samlet gr. 1+2 & 3+4+5
Løb 35/36
200 im
Samlet gr. 1+2 & 3+4+5
Løb 41/42
4X100 hm
Åben

Direkte finale
Indledende heats
Indledende heats
Direkte finale
Direkte finale

Direkte finale
Indledende heats
Indledende heats
Indledende heats
Direkte finale
Indledende heats
Direkte finale
Direkte finale
Superfinaler
Superfinaler
Direkte finale
Superfinaler
Superfinaler
Direkte finale
Direkte finale
Indledende heats
Direkte finale
Indledende heats
Indledende heats
Direkte finale
Direkte finale
Superfinaler
Superfinaler
Direkte finale
Superfinaler
Superfinaler
Superfinaler
Direkte finale

Bemærk!
Ulige løb (1, 3, 5 …) svømmes af piger/damer og lige løb (2, 4, 6 …) af drenge/herrer.
Vi forbeholder os ret til at begrænse antallet af starter til 2500 efter først til mølleprincippet.
Superfinalerne lørdag og søndag afvikles på 8 baner. Stævnet vil blive afviklet efter FINAs
regler.
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Hygiejne
Vi henstiller til, at holdledere og trænere informerer svømmerne om følgende regler:
•
•
•

Ved shaving skal svømmerne rydde op efter sig
Der appelleres til at udvise stor omhu ved shaving, da blod på gulve, håndtag m.v.
ikke alene er uhygiejnisk, men også medfører stor smitterisiko for de øvrige
svømmere
Faciliteterne må IKKE benyttes, hvis svømmerne er syge eller har anden form for
virus/infektion i kroppen

Fra Dansk Svømmeunion påpeges endvidere følgende forhold:
•
•
•
•

Deltagernes sundhedstilstand og hygiejne er meget væsentlig
Ingen svømmere med nogen form for diarré må komme i bassinet; et forhold,
trænerne skal være opmærksomme på op til og under stævnet
Svømmerne skal foretage den obligatoriske afvaskning før hvert ophold i bassinet og
efter toiletbesøg
For alle deltagere i stævnet gælder, at der foretages en omhyggelig håndvask efter
toiletbesøg

Officials
•

Klubber * med op til 20 starter skal stille med 1 official pr. stævneafsnit, der skal
have mindst Modul 2

•

Klubber * med over 20 starter skal møde med 2 officials pr. stævneafsnit, der skal
have mindst Modul 2

•

Klubber * med over 100 starter skal stille med 3 officials pr. stævneafsnit, der skal
have mindst Modul 2

* Startfællesskaber tæller i denne sammenhæng ikke som kun én klub, men som de enkelte
klubber under startfællesskabet.
Udenlandske klubber skal ikke stille med officials.
Alle officials får let morgenmad til officialmøder og frokostbilletter. Klubberne skal selv
sørge for aftensmad til officials.

Anmeldelsesgebyr
Individuelle starter = kr. 60,00 (se pakkeløsning under ’Bespisning og indkvartering’ med 6
individuelle starter). Ved tilmelding uden Grodan-fil pålægges et gebyr på kr. 5,00 pr. start.
Holdkapstarter = kr. 120,00.
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Tilmelding senest onsdag d. 01.05.2019
Tilmeldinger inkl. navne på officials skal være os i hænde senest d. 1. maj 2019.
Tilmelding sendes på mail til: tilmeld@agf-svomning.dk
• Vi har allerede modtaget en del forhåndstilmeldinger, så først til mølle-princippet
gælder
• Der modtages ikke eftertilmeldinger
• Startgebyr, betaling for bespisning og overnatning bedes indbetalt samtidig med
tilmeldingen
• Betaling til AGF Svømning på reg.- og kontonummer 2265-3493385851

Info-formidling
•
•
•
•
•

Startliste udsendes pr. mail og lægges på www.agf-swimteam.dk en uge før stævnet
Løbsprogram udleveres i klubkasserne i svømmehallen
Finaleprogram hænges op løbende i vandrehallen. Program udleveres i klubkasserne
Resultaterne hænges løbende op i svømmehallen
Livetiming - www.livetiming.dk

Bespisning og indkvartering i gå-afstand
Menuen kan findes på vores hjemmeside www.agf-swimteam.dk før stævnet.
Bespisning foregår på Aarhus Svømmestadion i hallen ovenpå.
Indkvartering sker på Marselisborg Gymnasium, Birketinget 9, 8000 Aarhus C, ca. 600 m i
gåafstand fra Aarhus Svømmestadion i egne klasseværelser.
Spisetider fremgår af endeligt stævneprogram, der udleveres i klubkuverter ved ankomst, og
vil ligeledes blive annonceret i hallen under stævnet.
Priser:
•
•
•
•
•

Overnatning: 55 kr.
Morgenmad: 60 kr.
Frokost: 95 kr.
Aftensmad: 110 kr.
Madpakke søndag: 75 kr.

Pakkeløsning:
• Alle måltider
• Madpakke søndag
• Overnatning (fredag - søndag)
• 6 individuelle starter
Samlet pakkepris kr. 965 (spar kr. 110,-). Ekstra starter ud over 6 koster 60 kr. pr. start.
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Præmier/bod
•
•
•
•

•
•
•

Der uddeles medaljer til top 3 i alle 5 indledende grupper
I superfinaler vinder top 3 i hver af de 2 finalegrupper gavekort til Arenas bod
I boden er der endvidere gode tilbud på Arena-produkter
Bedste dreng og pige efter højeste antal FINA-point i ét løb præmieres med en flot
præmie fra Arena og kåres blandt tilstedeværende svømmere efter sidste finale
søndag aften
Der uddeles lodtrækningspræmier fra sponsorer
Instagram-konkurrence: Følg AGF Svømning på instagram: agf_svomning
Tilmeld dig også til begivenheden på facebook og hør mere om sponsorpræmier og
konkurrencer

Kontaktinfo
•
•
•
•
•

Stævneinfo: AarhusOpen@AGF-Svomning.dk
Tilmelding: AO-tilmeld@AGF-Svomning.dk
Stævneleder Peter Lund Hansen (tlf. 25308639)
Sekretariatsleder ved Aarhus Open 2019 er Peter Møller Nielsen
Aarhus Svømmestadion/Frederiksbjerg Idrætscenter tlf. 86128644

Alternativ indkvartering samt info om Aarhus
På www.visitaarhus.dk findes der information om hoteller, vandrehjem, hostels mm. samt
generel turistinfo.
I kan ligeledes læse om, hvad der sker i byen i perioden på fx:
• www.aarhusupdate.dk
• www.aarhusevents.dk
• Og kig også på de forskellige aarhusguiders facebooksider …
Parkering
Vær opmærksom på, at parkering er meget begrænset omkring Aarhus Svømmestadion.
Lørdag må der desuden ikke parkeres på torvepladsen på Ingerslevs Boulevard.
Det skal også bemærkes, at p-vagterne ’patruljerer’ flittigt i området …
Se vores hjemmeside for yderligere oplysninger.
Med sportslig hilsen

AGF Svømning
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